ASSERBO GOLF CLUB
Referat fra bestyrelsesmøde
Sted

Mødelokale i Asserbo Golf Club

Tid

02. marts 2021

Deltagere

Peter Fredgaard (PF)
Hans-Otto Jørgensen (HOJ)
Kim Nissen (KN)
Axel Bistrup (AB)
Ida Bratting Kongsted (IBK)
Vibeke Lund (VL)
Clubmanager Annie Christensen (AC)
KN, IBK og VL deltog online

Afbud

Ib Lyng (IL)

Referent

VL

18:00 – 21:15

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af seneste referat
AGC og COVID-19 situation
Økonomi, budget og investeringer 2021
Status Teebox og buggy skur
Nyt om banen og vandingsanlæg
Gennemgang af materiale til generalforsamlingen
Status på jubilæumsaktiviteter
Status aktivitetskalender
Status på fonde
Status handlingsplaner 2021
Nyt fra udvalgene
Nyt fra Shop og Service
Eventuelt
Næste mødedatoer

1. Godkendelse af seneste referat
Seneste referat er godkendt via mail og vil blive underskrevet ved først kommende lejlighed.
2. AGC og COVID-19 situation
AGC følger de generelle regler i forbindelse med Corona, dvs. at alle faciliteter er lukket. Gården kan
benyttes, men i kun på grupper af højst 5 personer. Overtrædelse af reglerne kan blive påtalt af
clubmanageren.
Restauranten er lukket i marts.
Personalet tager jævnligt den anbefalede corona test.
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3. Økonomi, budget og investeringer 2021
2020 kommer ud med et fint overskud, som især skyldes indtægterne fra greenfee, kongegolf og
buggyudlejningen samt fokus på udgifterne med et skarpt omkostningsbudget. Dækningsgraden for
shoppen er steget fra 2019 til 2020.
Likviditeten er rigtig fin.
Der er indkøbt boldvasker og nye møbler til klubstuen. Desuden er der hensat 50.000 til
jubilæumsfonden og 100.000 til Bødkerfonden, der nu kan dække et nyt stråtag over det gamle bagrum.
IBK har søgt på fonde, der dækker jubilæumsaktiviteter, men uden succes.
I budgettet er der medregnet forventning til flere medlemmer samt højere indtægter i shoppen med et
nyt sortiment i dametøj. Til gengæld er der ikke forventninger til at greenfeeindtægterne fra 2020 også
opnås i 2021.
I 2021 planlægges renovering af indspilsområdet. Nettoindtjeningen i 2021 danner grundlag for
bestyrelsen beslutninger om renoveringen.
4. Status Teebox og buggy skur
26/1-2021 er der givet tilladelse til opsætning af Teebox og udbygning af buggyskur. Udgravning
påbegyndes nu.
Nye buggies leveres medio april.
Teebox henvender sig, når coronasituationen tillader anvendelse af Teebox. Bestyrelsen er enige om, at
det vil være optimalt, hvis Teebox først blev sat op til efteråret.
5. Nyt om banen og vandingsanlæg
Greenkeeperne har igen i år brugt vintersæsonen til at ferie / afspadsering samt beskæringsarbejde på
banen og vedligeholdelse af maskinparken. De to ”sommerfugle” fra tidligere kommer tilbage igen i år.
Arbejdet med hovedvandingsledningen skrider frem og forventes stadig at være klar 1. april.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår banen åbner med sommerteesteder og -greens.
6. Gennemgang af materiale til generalforsamlingen
Generalforsamlingen er planlagt til 28/3-2021, men coronarestriktionerne gør, at den allerede ved
indkaldelsen udsættes til søndag 16/5-2021. Da bestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer
planlægges en ekstraordinær generalforsamling den 30/5-2021.
Vedtægterne foreslås ændret, så generalforsamlingen kan holdes digitalt helt eller delvist.
Bestyrelsen foreslår endvidere en udfasning af obligationerne. Hvis det vedtages på
generalforsamlingen, skal det afspejles i vedtægterne. PF skriver et bilag til vedtægtsændringerne, som
uddyber udfasningen af obligationerne.
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7. Status på jubilæumsaktiviteter
Planlægning af jubilæet glider planmæssigt frem. Da den 7. juli falder på en onsdag, vil der ikke spilles
onsdagsturnering den dag. VL har udarbejdet en liste over samtlige pokalvindere gennem tiden, Når den
er revideret, sender VL den til jubilæumsudvalget.
8. Status aktivitetskalender
KN og IBK har udarbejdet en kalender over samtlige aktiviteter i AGC. Det har været et stort arbejde,
men vedligeholdelsen af den vil også være tidskrævende, og det arbejde er der ingen, der er villig til at
påtage sig, hvorefter nytteværdien af kalenderen vil være begrænset. Det blev derfor vedtaget, at den
vil blive nedlagt.
Bestyrelsen kunne imidlertid godt bruge et årshjul med samtlige af bestyrelsens aktiviteter og deadlines.
9. Status på fonde
IBK viste bestyrelsen en oversigt over søgte fonde. Alt i alt har AGC modtaget kr. 282.500 i 2019 og
2020.
IBK fortsætter arbejdet i 2021. Det kunne f.eks. være til fornyelse af parkeringsområdet og
indgangspartiet.
10. Status handlingsplaner 2021
Dette punkt udsættes til bestyrelsen atter kan være samlet, men alle opfordres til at være
opmærksomme på egne områder.
11. Nyt fra udvalgene
Aktivitetsudvalget (KN)
Udvalget er med i planlægningen af aktiviteterne i forbindelse med jubilæet. Der vil ikke være
yderligere aktiviteter i 2021.
Knud Christensen har forespurgt KN om afholdes af en operaaften i 2021. Bestyrelsen mente dog,
at den skulle udsættes til 2022. KN svarer Knud.
KN søger nye medlemmer til udvalget.
Baneservice / Starter (AB)
AB har lavet en skrivelse over baneservice arbejdsområder og planlægning. Det påtænkes at
udarbejde flyer, som baneservice kan udlevere til spillerene. Den skal indeholde gode råd bl.a. om
hvordan spillet kan speedes op og om sikkerheden på banen.
AB søger en person, der vil påtage sig driften.
Bygningsudvalget (HOJ)
De nye vinduer til klubhuset ventes leveret i uge 12 og isat senest 1. april.
Introudvalget (AC)
Der var opstartsmøde med introduktionsudvalget mandag d. 1. marts. kl. 17.
Stig Sand har skabt en god og præcis organisation i sit udvalg, hvor der primært fokuseres på
mandagsgolfen. Introduktionsudvalget hjælper også til introduktionsforløbene.
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Klubber i klubben (IBK)
Klubberne er så småt ved at start op med de restriktioner, som er påkrævet mht. Corona.
Turneringsudvalget (VL)
Udvalget holder møde 8/3, hvor bemandingen til turneringerne forberedes og betingelserne til
Asserbopokalen færdiggøres, så tilmeldingen til den kan åbnes.
Den årlige turneringen mellem turneringsledere og assitender med efterfølgende frokost og
fastlæggelse af bemandingen udgår pga. coronarestriktionerne. I lighed med 2020 vil den endelige
bemanding foregå via mail.

12. Nyt fra Shop og Service
Carina og Andreas tilbyder træning i begrænset omfang i marts og vil være på normal tid fra april. AC
rundsender et overblik over den ugentlige træningsplan.
Shoppen gøres klar til åbning 1. april. Victor Normann Nielsen starter i april som medhjælper i shoppen.
Der er allerede få tilmeldt til introduktionsforløb i april og maj. Der er tilgang af medlemmer i
kategorierne aktive voksne, ungseniorer og AGC som 2 klub.
Familiemedlemskab vil nu blive taget i brug.
Tilmelding til Kongegolf er stødt stigende.
Der er lagt planer for annoncering i Halsnæs Posten, magasinet Seniorliv og på golf.dk for rekruttering af
nye medlemmer samt greenfee spillere. Sammen med de øvrige kongegolfklubber entreres med
Golfavisen og Visit Nordsjælland.
AC arbejder med at få aftaler med eksisterende og nye sponsorer. Næsten alle aftaler er på plads.
AC orienterede om de nye muligheder i Golfspilleren i Centrum omkring banebelægning og -bookninger
samt om medlemssammensætningen.

13. Eventuelt
Rita Simonsen fra Halsnæs tilbyder Yoga i marts, april og maj udendørs mandag og torsdag formiddage.
AC opdaterer hjemmesiden med yderligere oplysninger.
14. Næste mødedatoer
Bestyrelsesmøde mandag 14. april kl 18:00 i klubhuset
Bestyrelsesmøde søndag 16. maj efter generalforsamlingen.
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Peter Fredgaard
Formand

Ib Lyng
Næstformand

Hans-Otto Jørgensen
Hon. Kasserer

Kim Nissen

Axel Bistrup

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Lund
Hon.
Sekretær
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